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Hfdst.8 – Amusement 
 



Overgang 19e naar 20ste eeuw 

De uitvinding van: 

•de grammofoon 

•de radio 

•de fotografie 

•de film 

Door de groei van de stedelijke bevolking nam de vraag naar amusement toe. 

Cultuur en amusement werden afgestemd op de smaak van het grote publiek. 

 

Fabrieksarbeiders zoeken amusement in: 

• Vaudevilletheaters (=variétés=music-halls) 

Na de ellende van WOI wil men de  

zorgen vergeten door entertainment 

•Revues 

•Musicals 

•Cabaret 

•Bioscopen 

•Theaters 



Hoofdstuk 8 - Amusement 

Deel 1  

•Art Deco 

•Animatie en tekenfilm. 



Art Deco blz.70  
De Wereldtentoonstelling van 1925 werd gehouden in de Franse hoofdstad Parijs.  

De tentoonstelling stond in het teken van de wederopbouw na de Eerste Wereldoorlog.  

Architecten en vormgevers hadden een voorkeur voor een nieuwe stijl die paste bij de glamour 

en luxe van de welvaart 

https://www.youtube.com/watch?v=DP_jbSyQ1gM 

https://www.youtube.com/watch?v=DP_jbSyQ1gM


De art-deco architectuur werd  beheerst 

door de Amerikanen. 



Nadruk op stilering en abstracte vormen heeft 

 te maken met de groeiende invloed  

van de machinale vormgeving en het kubisme 

 

*Strakke decoratieve vormgeving 

 

*Geometrische patronen 

 

*Gestileerde organische vormen 

https://www.youtube.com/watch?v=OK2L5UiDWCs 

https://www.youtube.com/watch?v=OK2L5UiDWCs


Aruba heeft ook gebouwen in de art-deco stijl. 



Animatie en tekenfilm blz.75-76 

De vader van de tekenfilm is de cartoontekenaar J. Stuart Blackton. 

Na contact met  filmpionierThomas Edison ging hij trucfilms maken. 

‘Magische’ effecten werden bereikt door de stop-motiontechniek,  

vloeiende overgangen en meervoudige belichting. 

 

Willis O’Brien tekende zijn karakters niet, 

maar maakte ze van een flexibele rubbersoort. 

 



Steamboat Willy 1928 

In Hollywood begonnen Roy en Walt Disney in 1923 

met korte animatiefilmpjes. 

In 1928 maakten zij ‘Steamboat Willy’, de eerste 

tekenfilm met geluid. 

Steamboat Willy is de voorloper van Mickey Mouse. 

 

 



Snow White 1937  

Disney had toen al honderden tekenaars in dienst. 

Na de korte zwart-wit filmpjes kwamen langere kleurenfilms. 

De eerste productie met speelfilmlengte is Snow White. 

Films met echte acteurs dienden als uitgangspunt, waarna 

 de cartoons erbij werden getekend.. 

 



Hoofdstuk 8 - Amusement 

Deel 2 

•Jazz 

•Musical 

•Cabaret 



Jazz blz.70-71 

Jazzmuziek ontstond in de 

Amerikaanse havenstad New 

Orleans. 

 

New Orleans jazz is vrolijke 

dansmuziek die is samengesteld uit 

Afrikaanse ritmes, folk, blues, 

 negrospirituals,ragtime en Franse 

danswijsjes. 

 

Kenmerkend zijn de improvisaties, 

de bluenotes en swing. Hierdoor is 

jazz niet geschikt voor notatie. 

 

Na 1917 verspreidde de jazz zich 

naar het noorden richting Chicago 

en New York. 

 

 



Blues is de oudste soort zwarte Amerikaanse  muziek. 

Het zijn treurige langzaam gezongen melodieën herkenbaar 

aan de bluenotes. 

Bluenotes: onzuivere toon die je niet kan opschrijven, alleen 

maar zingen en spelen. 

 

 

 

 

 

 

 

Niet alleen de jazz, maar ook andere muziekstijlen 

kwamen hieruit voort: 

•De snelle boogie-woogie en de zwarte dansmuziek    

  rhythm and blues. 

•Uit de combinatie met zwarte kerkmuziek ontstond    

  de ‘soul’. 

•Als blanke artiesten de rhythm and blues gaan  

  spelen wordt het rock ‘n roll genoemd. 

 



Bigbands in de jaren dertig. 

Grote bands die de populaire jazzmuziek 

spelen waar op gedanst wordt. 

Gespeeld in een swingende vierkwartsmaat 

waardoor allerlei nieuwe dansstijlen 

ontstaan zoals foxtrot, quickstep, tango, 

charleston, rumba en jive.  



Na WOII vallen twee soorten jazz op. 

 

Dixieland: blanke muzikanten die vooral de muziek van Louis Armstrong imiteren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderne jazz  

Bebop en de latere cool-jazz 

heeft complexe ritmes 

en harmonieën. 

Het is geen dansmuziek, maar  

serieuze luistermuziek. 

 



 

 Musical blz.68-72-73-76-77  

 
De eerste musicals werden aan het einde van de 19e eeuw in New 

York geproduceerd.  

Het genre kwam voort uit de vaudeville- en revuetraditie, met als 

belangrijkste verschil dat musicals een doorlopend verhaal kenden 



 

 

 
 

Vaudeville  
Groot uitgevallen kroeg waar komische toneelstukjes en 

circusachtige acts worden opgevoerd.  

Grote concurrentie voor de schouwburg omdat er gerookt, 

gedronken en rondgelopen mag worden. 

 

Revue 
Een voorstelling waarin muziek, dans en woordkunst samenkomen. 

Geen verhaallijn maar een algemeen thema. 

Solovoorstellingen en dansensembles wisselen elkaar af. 

 



George Gershwin 

In ‘Rhapsody in Blue’ combineerde deze componist voor het eerst klassieke 

en jazzmuziek. Dit zien we ook in de opera Porgy & Bess 1926, die hij schreef 

na het lezen van het gelijknamige  boek van Dubose Heyward.   

Porgy&Bess 

Gershwin heeft laten vastleggen dat het stuk alleen gezongen mag worden 

door een gekleurde cast. Zelfs de New Yorkse Metropolitan Opera kreeg nul 

op het rekest toen men aanvoerde dat er onvoldoende klassiek 

geschoolde zwarte zangers te vinden waren.  

Door de verfilming in 1959 werd het stuk pas echt wereldberoemd. 



 

 

Cabaret 

Ontstaan in de Franse kroegen en 

cafés in de tweede helft van de 19de 

eeuw. 

Qua genre leek het op het 

circusachtige vaudeville zonder 

strenge gedragsnormen. 

 

 

 

 

 

 

In Duitsland (1920-1930) werd 

cabaret gekenmerkt door kritiek op 

sociale misstanden. 

Door de nazi’s werd deze scherpe 

satire uiteindelijk verboden. 



Hoofdstuk 8 - Amusement 

Deel 3 

•Hoorspel 

•Film 



Hoorspelen op de radio blz.74  
 Met de opkomst van de radio ontstond het hoorspel. 

Een hoorspel is een vorm van drama, waarbij uitsluitend 

gebruik wordt gemaakt van geluid.  

Bij een hoorspel zijn de 

achtergrondgeluiden zeer 

belangrijk. 



 
 War of the Worlds  blz.74  

De uitzending van dit hoorspel veroorzaakte in 1938 een 

massahysterie in de VS. Veel mensen dachten dat de 

marsmannetjes echt geland waren.  

Tienduizenden Amerikanen sloegen op de vlucht. 

 

Orson Welles waarschuwde in 

1938 al voor de invloed van de 

massamedia. 



Film blz. 69-73-74 

Veel Broadway artiesten gingen van New York naar Hollywood. 

Tussen 1930 en 1940 overheersten Amerikaanse filmgenres 

zoals de slapstickfilm, de dansfilms, musicals,  

fantastische films, griezelfilms en westerns. 



Van stomme naar gesproken film. 

Studio’s en bioscopen moesten verbouwd worden met  

De komst van de geluidsfilm. 

Acteurs die geen goede stem hadden werden ontslagen.  

De eerste geluidsfilm was ‘the Jazzsinger’ met Al Jolson. 

https://www.youtube.com/watch?v=pXmpg7Cb-4E 



Mae West 1893-1980 

Vaudeville actrice Mae West maakte van de ‘vamp’ 

een parodie en introduceerde zo ‘de seksbom’. 

 

Ze werd een ster in de stomme film. 

Omdat ze ook een goede stem had en kon zingen 

werd ze later  ook een succes in de gesproken film. 



Charlie Chaplin 1889-1977 
Begon zijn carrière als Britse vaudeville-artiest. 
Werd de ster van de stomme film met zijn mimespel. 
In de film ‘the Great Dictator’ combineerde hij mime, 
jabbertalk en het gesproken woord. 

Zijn films zijn niet alleen grappig, maar ook een protest tegen 

uitbuiting en machtsmisbruik. 

‘The Great Dictator’ is de eerste Hollywood film waarin de 

jodenvervolging wordt veroordeeld. 



. 

Orson Welles 1941  
Vanwege zijn succes met ‘War of the Worlds’ kreeg hij een Hollywood-contract  
Waarin hij zowel schrijver, acteur, regisseur en producer was van zijn eigen films.  

Met ‘Citizen Kane’ veroorzaakte hij een schok in de filmwereld. 

 

•Het scenario is duidelijk gebaseerd op het leven van   

  krantenmagnaat Randolph Hearst.  

  (Die dan ook van alles probeert om de film tegen te houden.) 

 

• Gebruik van ‘flashbacks’.  

   (De film begint met de dood van de hoofdpersoon en draait  

    om het laatste woord wat deze fluistert ‘Rosebud’.) 

 

•Zachte montage.  

  (Scènes vloeien in elkaar over.) 

 

•Gebruik van de ‘deep-focus lens’.  

  (Voorgrond en achtergrond zijn even scherp.) 

 

 



Einde hfdst. 8  


